
 

 

 نتهيؤ نهفزوض ننصحكى بانجاس انتًارين  JAMI3DOROSMAROCنخصات تى انجاسها ين قبم فزيق عًم يىقع وهذه ال

: انتفاعهية عهى يىقعنا عبز انزوابط انتانية

 يهخصات و فزوض و تًارين و دروس إعذادي 3 االجتًاعيات
https://www.jami3dorosmaroc.com/2021/09/ijtima3yat-talta-.html 

 دروس و يهخصات و تًارين يحهىنة نجًيع انًىاد 
https://www.jami3dorosmaroc.com/2020/09/3eme-an.html 

 

 لمزٌد من شروحات و ملخصات و تمارٌن و فروض االجتماعٌات للثالثة اعدادي أنقر على الرابط التالً

https://www.jami3dorosmaroc.com/2021/09/ijtima3yat-talta-.html 
 للولوج إلى شروحات و تمارٌن و ملخصات و فروض كافة المواد أنقر على الرابط التالً

https://www.jami3dorosmaroc.com/2020/09/3eme-an.html 
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 قناتنا على اليوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCbGIqEveiDJ7izJV_BIuG7A 

 موقعنا االلكتروني

https://www.jami3dorosmaroc.com/ 
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